
soUHLAs sE ZpRACovÁNínn osonxícH úu,lÚ- sMS rozesflání

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze dne27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95l46lES (obecné naŤizeni o ochraně osobních údajů -
GDPR), v platném znéni

Já,nže podepsaný/á

Jméno a příjmení

část obce

Telefonní číslo

(dále jen ,,Subjekt údajů")

uděluji tímto obci Předslavice (dále jen,,Správce"), souhlas se zprzrcováním mých osobních
údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Kategorie osobních údajů, které budouzpracovány:
o Iméno, příjmeni část obce, telefonní číslo

2. Účelem zpracování osobních údajůje:

o Informování formou textovýchzpráv o činnosti obce a poskytování informací o dění
v obci (např. informování během krizových situacích, pii haváiích vodovodu nebo
kanalizace a jiných mimořádných situacích, informováni o dění v obci, kultumí,
sportovní a další akce, o činnostech spolků, vybrané prodejní akce (očkování psů,
kominík)

o uchováni záznami o rozeslaných zprávách pro účely prokénáni, že byly rozeslány

3. Doba zptacování osobních údajů

je: do odvolání

4. Zpracování osobních údajůje prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i nůe uvedenó pověřené osoby: správce SMS rozhlasu ft datuudělení
souhlasu: Vojtěch Šafránek)

5. Osobní údaje nebudouposkytovány třetím osobám, mezinárodním organlzacím ani
předávány do třetích zemí

6, S výše uvedeným zpracovánim udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzit kdykoliv
zpět, a to například zasIánim e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje obce: kontaktní
osoba: starostaobce



7. Beru na vědomí, že podle zékona o ochraně osobních údajůmám právo:

o vzít souhlas kdykoliv zpět,
o požadovatpo Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
o požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracovátni osobních údajů,
o vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo

opravit,
o požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
o v případě pochybností o dodržování povinno§tí souvisejících se zptacovánim

osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Uřad pro ochranu osobních údajů

8. Dále souhlasím s tim, že moje osobní údaje budou předány ve výše uvedeném rozsahu
Zpracovaíeli osobních údajů (provozovateli SMS služby), který bude mé osobní údaje pro
Správce osobních údajů pollžívat, Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k
zajištění řádného fungování SMS služby. Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné.
Jejich neposlqltnutím nebo odvoláním však není možné SMS službu využívat.

9. Prohlašuji, že jsem byVa Správcem řádně poučerr/a o zpracování a ochraně osobních
údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesnó a pravdivé ajsou Správci poskytovány
dobrovolně.

podpis

V


